DELMAGYARORSZÁG
vi. evt. 70. szám.

miért küzd a békéért, miért áll
makacsul a békés építőmunka,
a népi demokrácia törekvései
és a* békelábor legszilárdabb,
legerősebb bástyája: a Szovjetunió melleit. Nemcsak
azért,
mert nem akarja az ujabb háború szörnyűségeit, hanem azért is, mert a népi demokrácia
adta meg számára a szabadságot, adla meg a teljes emberi
jogokat. A múltban a dolgozó
népnek egyébként sem volt meg
az emberi szabadsága, de a nők
még kevesebb jogokat élvezlek
és még kevesebb lehetőségük
volt arra, hogy
munkájukat,
képességeiket megillető megbecsülésben legyen részük.
A Szovjelunió Vörös Hadserege felszabadította az országot
es ennek nyomán megteremtette a lehetőségét annak, hogy a
nők is képességeiknek megfelelően fontos megbízásokat kapjanak és az ország irányításában, vezetésében is résztvehessenek. A Magyar
Dolgozók
Pártja programjának
megfelelően számtalan olyan
fontos
állási, tisztséget töltenek be nők,
amelyeket
addig csak
férfiak
tölthettek be, de a mult rendszerben a férfiak közül is csak
a k!uá!lságoSak számára
volt
erre lehel őség. Szeged és Makó
Csanádmegye közigazgatásában
is egyre több nő tölt be vezető
állásokat és bizonyítják
be,
hogy alkalmasak erre a
feladatta. Bodócsi Györgyné elvlársnő, a földeáki biró, vagy a
szegedi közigazgatás tanácsnokai közül Havalecz Istvánné,
Sallai Ferencné,
clvtársnők
mind azf bizonyítják, hogy
a
nők ilven fontos állásokban is
megállják helyűket.

'A demokratikus magyar aszszonytársadalom tagfal elsősorban mindennapi
munkájukkal
akarják bebizonyítani, hogy magukénak érzik a népi demokrácia célkitűzéseit és tudják, milyen hálával tartoznak az MDPnek, amely minden dolgozóval
egyenlő lehetőséget
teremtett
számukra is. Az uj élmankások
és kiváló munkások kőzött Igen
nagy számmal szerepelnek sz
asszonyok és leányok, akik felülmúlták a férfiak teljesítményeit.
Gondoljunk csak a szegedi élmunkások és kiváló munkások
névsorára. Nincs egyetlen olyan
üzem sem, amelyben ne szerepelne több nő neve is a kitüntetettek kőzött. Ott van Balázs
Teréz, Bozóki Lajosné, Kért Ferencné, Mészáros Katalin, Adók
Margit, Bovacsek Magda, Vida
Pálné és a többiek, akik mindmind az ujtipusá formálódó szocialista társadalmat épitő nők
mintaképel. Hasonlóképpen megmutatták a csanádmegyei dolgozó parasztasszonyok is, hogy
minden erejükkel meg akarják
védeni népt demokráciánkat, minden ellenségével, főként a kulákok, nagytőkések, falusi kupecek kizsákmányolásával szemben.
A csanádmegyei általános szövetkezetek alakuló ülésein a dolgozó parasztasszonyok
járlak
\elől a kulákok leleplezésében, ők
mulattak rá leginkább, hogy kik
azok a nem odavaló elemek, akik
A magyar dolgozó nők, a dea szövetkezetbe
befurakodtak.
mokratikus nők hatalmas táSok hehien az öntudatosan és
tóra nagyon jól tudja, hogy
A nemzelfeözi nőnapon, március 8-án, Magyarországon megmozdult több százezernyi
nő
azt mutatja, hogy a béke
védelmében nálunk is erős egysége tatkotnak a dolgozó
nők.
Tudják azonban valamennyien
azt ls, hogy nem elég csak álií.
főzni a békéért és teljesen helytelen lenne hamis, pacifista eszméket hirdetni. A békéért dolgozni, küzdeni és ha. kell har.
colni is kell tudni. Meg
kell
előz ni a háborús
veszedelmet,
erőseknek kell lennünk,
hogy
az ellenségnek elmenfen a kedve ránk lőrni, elmenjen a kedve megakadályozni
a
békés
építőmunkát. A Szovjetunió dicsőséges Vörös Hadserege mellett szükséges, hogv nekiülik és
a többi népi demokráciáknak is
erős, jólfelszerelt hadserege legyen, amely őrt áll a béke védelmében. De maguknak
a
nőknek is ki kell venniök részüket ebből a
küzdelemből,
ha kell fegyveresen is,
ugy,
amint azt a liáboru során a
a hős szovjet parlizánnők tetlék. vagy ahogyan ma is teszik
Görögország, Indonézia,
Irán
Ezeknek az elnyomott népek,
szabadságharcos
asszonyai,
nek
küzdelmót segítette az
MNDSz ís gyűjtésével, amely
rövid idő alatt is igen szép sikerrel járt.

Ma este 10 órakar
Révai elvtárs bsuédéC
kftsvstltl a Kossuthrádtt
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O béke igazi védelmezői
a szocializmus és a népi demokráciák
rendszerének építői

Nők a béke
és a munka frontján
•Felelősek vagyunk gyermekeink, népeink, az emberiség és
R történelem előtt. Ila m', aszszonyok, az emberiség fele —
törhetetlen erőként lépünk fel a
háborús uszitók ellen, nem lesz
liáborul* — igy szól egy mondata annak a kiáltványnak, melyet inult év decemberében
a
Nemzetközi Nőszövetség budapesti kongresszusán, ezen a hatalmas békedemontslráción bocsátottak ki a világ békeszerető
asszonyai, leányai. Ez a nemzetközi kongresszus fényes bizonyítékát adta annak, hogy a
nők minden országban,
szerte
a világon békét akarnak és ezért a békéért szcmbcszáltnak az
imperialisták
háborús
késiülődésctvel, gyilkos tériéivel.
A
magyar demokratikus nők most
ujabb etrélyc6 figyelmeztetőt
küldlek a háborúra' készülődő
imperialistáknak és nagytőkéseknek, amikor csatlakozásukat
jelentették bc a párizsi békevilágkongresszushoz.
Nem meglepő a demokratikus magyar nőknek ez a lépése, mert — amint a béke-világkongresszushoz való csatlakozásról szóló javaslat is mondja
— a magyar asszonyok
emlé.
keletében még elevenen
élnek
az elmull liáboru
szörnyűségei
ét nem felejtették el azt a rengeteg szenvedést, amelyet a második világháborút
kirobbantó
német imperialista rablók
és
szövetségeseik
zúdítottak a világra. Ezért küzdenek a dolgozó nők az egész világon millió
és millió számra az újabb hatóra lehetősége ellen és ezért
fordulnak mind nagyobb
tömegben a Szovjetunió
felé,
amely biztos támaszt nyújt a
béke megvédésében.

mert**
-—
Koawrvgvár volt ázaboMM
mérnökét

•

Igazi

népi

mozgalommá

Safllant, a szakszervezeti világszövetség főtitkára a francia
sajtó képviselői előtt nyilatkozott: fl béke hívet, tekintet nélkül fajra, nemzetiségre és felekezetre, egyre
világosabban
látják, hogy a béke igazi védelmeztél a szocializmus éa a
népi demokrácia
rendszerének
építőt, fl párizsi kongresszus
hozzájárul majd a béke kivívásához és ezek az erők kiküszöbölik a támadó háború veszélyét

nőtt

a tömegek

szerint Washington egyes körei
nyugtalankodnak a miatt, hogy
az amerikai külügyminisztérium
elutasította több külföldi értelmiségi vízumkérelmét a newyorkl békekongresszusra. Egyes
washingtoni körökben attól tartanak, hogy az amerikai külügyminisztériumnak ez a határozata
azokat a külföldön elhangzott
kijelentéseket Igazolhatja, amelyek szerint az amerikai
kormány attól fél, hogy a szembenálló ideológiák képviselői
meggyőzhetik az amerikai közvéleményt.
\
Ugyanakkor, amikor az amerikai külügyminisztérium megtagadta a beutazást a haladúszellemü értelmiségiektől, Reuter tanár, Nyugatherlln szakadár főpolgármestere Truman
elnök
meghívására Washingtonba érkezett, hogy vendégként résztvegyen az amerikai polgármesterek értekezletén. Figyelemreméltó, liogy a nyugatnémet reakciósokat Amerikában szívesen
látják, de a béke híveit nem.

bckeharca

súlyos vereséget szenvedetté*
a helyzet komoly. A harmadik
utas Combalt értesülése szerint IIo-Csi-Minhnek 150.000
Idtünóen felszerelt
katonája
van, akik azonnal támadásba
lépnek, mihelyt Bao-Dai a volt
hábcsászár visszatér
Indo
Kínába.

A lengyel kormány
a varsói
amerikai
diplomaták
visszahívását
kérte

Groaz meghatalmazott miniszter, sl lengyel külügyminisztérium szószólója kijelentette, hogy a lengyel kormny már régóta helyteleníti
a varsói amerikai nagykövetség tájékoztató szolgálatának
működését. A szolgálat megkísérli, hogy
Lengyelországba olyan sajtóanyagot csempésszen, amelynek semmi köze az amerikai nép életéhe*,
hanem ax a célja, hogy a
Lengyelországgal szomszédos
baráti országokat megrágalmazza. A lengyel kormány
kérte ax amerikai külügyminisztériumot, hogy hívja viszsza a sajtószolgálat felelős
A moszkvai rádió jelenti, hogy Sztálin
miniszterelnök tisztviselőjét
Lengyelországfogadta a Moszkvában tartózkodó albán kormányküldöttség
ból.
vezetőit- A fogadáson jelen volt a moszkvai albán és a tiranai
szovjet követ is.
Tiinfeítok Ciurchill

Egyébként a ' világkongreszszusra megszakítás nélkül
érkeznek a jelentkezések.
A küszöbönálló newyorkl értelmi égi I ékevilágkongresszusra
meghívott francia kiküldöttektől
az amerikai hatóságok megtagadták a beutazási engedélyt,
fl párizsi békevilágkongresszus
előkészítő bizottsága ebben az
ügyben tárgyalni akar Schuman
külügyminiszterrel.
fl Monde, a francia külügyminisztérium félhivatalos
lapja

S z í á l i n

az albán

f o g a d í a

kormányküldöttséget

flthidathatattan ellentétek
az imperialisták között a német
kérdésben
A három nyugati nagy hatalom között teljes a viszály a
német kérdésben. A gaulleista
párizsi f'resso is megállapítja,
hogy as ellentétek
elsimítására irányuló megbeszélések teljesen zsákutcába jutottak. Az
ellentétek három síkon nyilvánulnak meg. AB első
Németország
ellenőrzésének
kérdése.
Az USA kereken visszautasította azt a kérést, hogy a három nyugati övezet tervezett
egyesítése után
mindhárom
nagyhatalomnak e^yenló ellenőrző joga legyen. Súlyos ellentétek vannak
a német liajöépltő ipar feltámasztása ügyében is.
Az USA támogatja a német
határozottan fellépő dolgozó parasztasszonyoknak volt köszönhető, hogy ezek a szövetkezetek
megtisztulhattak a falusi tőkések, kulákok befolyásától.
A szakmunkásképző tanfolyamokon, vagy a
traktorvezetői
tanfolyamokon résztvevó
nők
ugyancsak bizonyítékai a szocializmus felé haladó társadalmunk erejének, amelyben a nők
ujabb és ujabb munkaköröket
tölthetnek be. A mezőhegyest
traktoriskolán tanuló 14 parasztleány már ennek az uj szocialista társadalomnak az építője.
Népünk vezetőfének,
irányítófának, a Magyar Dolgozók Pártfának munkájdban is komoly feladatokat látnak el a dolgozó
nők. flz MDP országgyűlést kép-
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Iiajóipart, Anglia viszont versenytársat lát benne, Franciaország {vedig biztonsági okoktól ellenzi. További ellentétek
vannak
Nyugatberlin kérdésében.
Az amerikaiak be akarják olvasztani Nyugatberlint a nyugati övezetbe, a franciák és
az angolok ezt ellenzik. Amerika igyekszik minden erejővol
növelni'a német kivitelt, mely
máris veszélyes versenytársa a
többi nyugati állam iparának.

Vereségei
a franciák

szenvedtek
Indokínában

Nagy figyelmet szentelnek
párisi megfigyelők a vietnami
katonai helyzet alakulásának
is. A hivatalos cáfolatok óllenére még a jobboldali sajtó is elismeri, hogy az indokínai francia hadsereg löbb
viselői között egyaránt vannak
munkás, paraszt és értelmiségi
asszonyok, úgyszintén a vidéki
szervezetekben is felelős helyeken állnak, mint például Tandarl
Ferencné eivtársnő, az alsóközponti párttitkár. De legdöntőbbek azok a hatalmas tömegek,
amelyek a különböző üzemi és
alapszervezelekben dolgoznak, a
pártmunkásnők és az egyszerű
párttagok nagy tábora. Hozzájuk
csatlakoznak azok a
tömegek
is, akik a párton kívül, de az
MNDSz szervezeten keresztül a
Magyar Dolgozók Pártjára
támaszkodva építik maguk és családjuk boldogabb jövőjét, építik
az uf szocialista Magyarországot
A demokratikus magyar nőmozgalom munkájának
elis-

ellen a n e w y o r k l

kikötőben

Churchill' newyorkl partraszállásakor
az
újságírók
előtt kijelentette, hogy a legmelegebben támogatja az atlanti
szerződést. Churchillt
partraszállásakor
tiltakozó
felvonulás fogadta: „Menjen
haza Churchill, békét akarunk!" — kiáltották feléjs
a tömegből. (MTI)
i .
*
A holland munkásság leghatározottabban állást foglal
az atlanti egyezmény ellen
•
béke oldalán — jelenti a de
Warheid cimü lap. Ugyancsak állást foglalnak « lioílandinl dolgozók a holland reakció Indonéziai lámadó hadjárata ellen.
merését és egyben kellő politikai befolyásának megteremtését
jelenti az is, hogy az MNDSz
tagja a Magyar Függetlenségi
Népfrontnak. Ezzel a magyar
dolgozó nők legszélesebb rétegei is kiveszik részüket az ország éleiének irányításából éi
minden egyes dolgozó nőnek
szava van jövője
kialakításában.
fl demokratikus magyar dob
gozó nők magiik és családjuk jövője érdekében fordulnak most
bizalommal az áprilisi békekongresszus felé, hogy megvédjék
jogaikat, megvédjék a békét és
gátat vessenek az imperialisták
és hazai csatlósaik multat vi**srasovárgó, háburura spekuláló
szándékainak,
L. 7..
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HIREK
A HŐMÉRSÉKLET
NEM VÁLTOZIK
Mérsékelt, helyenként élénkebb északkeleti, keleti szél, kisebb felhőát vonalások, csapadék nélkül. A hőmérséklet alig
változik.
napirend
Péntek, március 25.
Nemzeti Színház este 7 óra.
kor: Tartuffe. »Et-bérlet 14.
Belvárosi Mozi 4, 6 és 8 órakor: Dr. Firogov.
Széchenyi Mozi 4, 6 és 8-kor:
Jön a kanyar.
Korzó Mozi fél 4, háromnegyed 6 és 8 órakor:
Muzínm nyitva: hétköznap
9-től 14 ftráig. vasár- és ünnep
nap 9-től 13 óráig.
Somogyi könyvtár nyitva van
hétköznapokon 9 órától 19-ig.
Egyetemi
könyvtár
reggel
tí órától este 7-íg van nyitva
hétkőznapokoa.
S/olgitIntos gyógyszertárak:
Barcsay Károly: Tisza Lajoskörut 32; Bulcsu Barna: Kálvária-tér 7; dr. Löbl őrök. B.
Lázár Jenő: Klebcisberg-tfr 4;
Sclmeezy Béla: Somogyitclep
IX. utca 489.
— A pénzügyminiszter Róna
Béla elvtárs, városi tanácsnokot, n szegcdi pónzügvigazgalóság vezetőjét a VI."fizetési
Osztályba pénzügyi főtanácsossá kinevezte.
— A vallás- és
közoktatás,
ügyi
miniszter
dr. Székely
István egyetemi tanárnak nyugdijhavonulása alkalmával a szegedi t udomán vegye tem prorektori tisztségéről való lemondását tudomásul vette. Az 1948—
49. tanév hátralevő részéré dr.
Sehneller Károly egyetemi nyilvános rendes tanárnak a tisztségre történt
megválasztását
tudomásul vette és ebben a minőségben megerősítette.
x Halálozás, özv. Joó Józsefné éleiének 65-ik évében
elhunyt. Temetése március 25én fél 5-kor a Dugonics (enietíiben.
— LAZÍTOK A NÉPBIRÓSÁG
KLOTT. A szegedi népbiróság
Mészáros Mih.álv makói kereskedőt kétévi. Virág István kiszombori volt csendőrőrmestert
práig két és félévi börtönre
ilélte. Mindketten izgattak és
lí/itottak népi demokráciánk
ellen. — Ugyancsak népi demokráciánk és a földreform ellen izgatott dr. Pávei Lajos
hódmezővásárhelyi orvos. A szegedi népbiróság másfélévi börtönre és 2000 foriut pénzbüntetésre ítélte.
— A MAGYAR
SZABADSÁGIG RCOS SZÖVET ÉG nagys-.e.
f.rüi csoportja vasárnap
délelőtt 10 órakor az Ipartestület
nagytermében
rendkívüli
taggyűlést tart. Erre a Szabadság,
harcos tagokat meghívja és elvárja a Vezetőség.
Iskolák
U< velem! Pelőri,
Kossuth, Táncsics képek kap.
halók a kiadóhivatalban.
—
FEGYVERREJTEGETÖ
KULÁK. A rendőrség őrizetbe
vei te Balog József csengelei és
Vigh Péter kisteleki kulákot.
Mindkettőn engedély
nélkül
használtak fegyvert. Á fe<»vverrejtogefő knlákokat átadták nz
iieyészsógnek.
— PETEK ÁRPÁD Szálasiés Horthy-nótákat énekelt ittas
• Ha pótban. A népbiróság két• vi börtönre, ötévi hivatali és
politikai jogvesztésre Ítélte.
— HIZő" ISTVÁN orosházi
lakos csizmavásárlás
üriigyc
alatt elcsalta lakásáról Czibolya
Mihály szegcdi lakost és annak
távollétében kifosztotta lakását.
Nagyobb mennyiségű kukoricát,
rozsot és lisztet szállított eí
• '/.ibolya kocsiján. A furfangos
tolvajt átadtak ez
éllam>• jyés/ségnek.

Péntek, 1949 március 25.

A dolgozók országa

A Szabad

megbecsüli legjobb fiait

Gáspár Islván clvlárs, versenytitkár údvözőllc az élmunkásokat, majd Hatvani
Jenő
elvtárs, a szakmaközi bizottság
nevében átnyújtotta az élmunkás jelvényeket. Hangsúlyozta,
hogy a Szovjetunió
sztahanovis*
Iáinak példáját követő
magyar
munkások minden
elismerési
megérdemelnek. Nyilasi Péler
clvlárs a nagyszegedi pártbizottság nevében beszélt és rámutatott arra, hogy az egyre
erősödő oszlályharcban a külföldi imperialisták és Jiaz.ai reakciós cinkosaik mindent meglesznek, hogy a délkcfetourópai
országokat fejlődésükben megakadályozzák. Amikor most az
uj élmunkásokat
ünnepeljük,
tudni kell, hogy a munka az a
fegyver, amivet a népi
detnokrác'ák utján a
szocializmus
felé vezetjük és ez egyben biztosítéka a világ békéjének is.
Tóth elvtársnő a gyár mun— SZABADEGYETEM. A szabadmiivelődés szabadegyetemén
pénteken délulán 6 órai kezdettel dr. Kalmár László egyetemi
tanár „Matematika és dialektika* dmen tart előadást a tudományegyetem aulájában (Dugonics-tér). Belépődíj nincs. Mindenkit szivesen látnak.
— DOHÁNYTERMELŐ ÉRTEKEZLET. Szombaton
délelölt 10 órakor a szegedi Dohánygyárban a dohánytermelés
időszerű kérdéseiről
előadást
és megbeszélést tart a kiskunfélegyházi beváltó kiküldötte.
Minden dohánytermelő érdeke,
hogy ezen megjelenjék.
— AKIK a Magyar-Szovjet
Művelődési Társaság sakk-tanfolyamán részt akarnak venni,
pénicken fél G-kor jelenjenek
meg Vörösniarty-ulca 7. szám
alatt. A tanfolyam
díjtalan.
Ezen első összejövetelen határoznak, liogy hetente hány alkalommal és mikor legyenek a
sakk-órák. A
sakk-tanfolyami
órák ulán szimultán
játékok
lesznek. Akik ezen résziakarnak
venni, sakkfelszerélést hozzanak
magukkal.

kása: nevében köszöntötte az
élmunkásokat és egy-egy virágcsokrot nyújtóit át nekik. A'rizsán Ferenc, Kasza János, Zs'ga Ferencné, Cserép
Szilveszter né, Körösi istvánné és Rolóid ÍMjosné elvtársak meghatottan köszönték mog a kitüntetést és egyben Ígéretet tettek
arra, hogy a gyár homlokzatáról rövid időre lekerülő élüzemjclvényt hamarosan újból viszszaszerzik.

*

Az Ujszegedi Gőzfűrész és
Ládagyárban Sári István elvtárs a'Szakmaközi Bizottság nevében adta át a jelvényt Klein
Árpád élmnnkásnak. Áz ünnepélyen Hertelendi Lajos, Vineze Antal, a Tiszamenti Gőzfürészek Nemzeti Vállalatának
Hasonló ünnepségen osztot- igazgatója szólalt fel.
ták ki a Dohánygyárban is az
*
élmunkás jelvényt. A dohánygyári alkalmazottak
országos
A Winter kefegyárban Dokközpontjának nevében Szűcs tor Lajos elnöki megnyitója
István elvtárs üdvözölte az él- után Tedniczki Pál elvtárs a
munkásokat.
Péterfi
István, Szakmaközi Bizottság nevében
Rúduly Lajos és Sarnyai Ven- emlékezett meg a nap jelendel elvtársak beszéltek még. A
Dohánygyár kul I u rgárdá jának tőségéről és adta át az élmunműsora után osztották ki az él- kás jelvényt Mészáros Katalin
munkás jelvényt Csányi István,' elvtársnőnek.
Balázs Teréz, Kéri Ferencné és I
Az ünnepségeket mindenütt
Dobó Józset elvtársaknak.
' műsor tarkította.

Uzsorára adott ki
660.000 forint célhitelt
PORTIK

L A J O S , a szegedi MOSzK volt veze'oje

EJözeles letartóztatásba helyezték Porlik Lajost, a szegedi
MOSzK kirendeltség volt vezelőjét, aki Szegedről Berettyóujfalura
kerül 1. Itt, mint a
MOSzK vezetője dolgozott, de
különböző
szabálytalanságok
miatt leváltották. Az ellene indi'olt bűnügyi nyomozás során
kiderült, hogy Portik a
Bereltyóujfalu kirendeltség
részére juttatott célhitelből 000

ezer forintot magas kamatokra
kiadott a helybeli és környéki
terménykereskedőknek,
akik
ezzel a tőkévet különböző spekulációkat folytattak. A célhitel másik és nagyobb részén
Porlik rengeteg tort, cukrot és
tollat szerzett to és azzal saját
hasznára kereskedett.
Porlik Lajos a debreceni
munkásbiróság előtt felel népiellenes tetteiért.

Hirek az angol fonf
Londoni pénzügyi körökben
ismét a font értékének csökkentéséről beszélnek. „Suyder
amerikai pénzügyminiszter két
hónappal ezelőtt
kijelentette:
Meg kell vizsgálni az amerikai
támogatásban részesülő államok pénze értékcsökkentésének
kérdését- Akkor ennek a nyilatkozatnak nem volt visszhangja. De azóta ujabb tények

A Szegedi Állami Védönőképző
intézetben
március
végén üzemi munkáslányokat
vesznek fel. Az intézet növendékei kétesztendeig
tanulnak és állami
zöldkeresztes
diplomát nyernek. A végzett növendékeket a népjóléti minisztérium állami állásokban elhelyezi.
A tanfolyam
téliesen ingyenes. Az intézetben teljes
ellátásukról,
kosztról, lakásról és ruházkodásukról
gondoskodnak.
Jelentkezhetnek 18-tól .10 éves korig munkáslcányok.
A
kérvényes
inéletrajzot március 27-ig Szegedre
kell
beküldeni
a
"UNSZ tanulmányi tájékoztató
irodájához,
Szeged, Horváth Mihály-utca 6.
Nem minden második, hanem'

MINDEN SORSJEGY NYER
az osztálysors játék húzásain!

Egy sorsjeggyel J/j millió forintot lehet

Sorsjegyek
kaphatok a

*
A MÉMOSz-nAl Katona Fe.
reno elvtárs elnöki megnyitója
utón Nyilasi Péter elvtárs beszélt az MDP Nagyszegedi Pártbizottsága nevében. A Szakmaközi Bizottság nevében Fábián
Noémi elvtársnő osztotta ki az
élmunkás jelvényt Cziner Antal és Dönczi András elvtársaknak. Az átadás után Rácz
Károly elvtárs vállalatvezető és
Vetró Mihály elvtárs, versenytitkár üdvözölte az üzem uj
élmuukásait.

nyerni!

Pető Bankházban

devalválásáról

merültek fel. Elsősorban
oz,
hogy estek az amerikai árak,
másodsorban Anglia 1948. évi
külkereskedelmi mérlege súlyos
hiányt mutat, főként az Egyesült Államokkal szemben. Minthogy az amerikai árak esnek,
a>. angolok mind nehezebben
és nehezebben tudjík
eladni
termékeiket az amerikai piacokon. Tehát csak két megoldás
marad, hogy az angol cikkek
eladhatók legyenek, első a fizetések csökkentése, második a
font értékének
csökkentése.
Tgaz, hogy Cripps kijelentette,
nem lesz értékcsökkentés, de
mint londoni körökben kijelentették, minden pénzügyminiszternek az a feladata, hogy az
utolsó pillanatig titkolja a pénz
értékének csökkentését.

Városi n y u g d jasok
Je'entkozéso
A polgár meste- felhívja a
városi nyugdíjasokat és kegydíjasokat, hogy C-YI-tagságuk igazolása végeit a városi
számvevőségnél
(Városháza,
fsz. 5. sz. alatt) azonnal jelentkezzenek.

HIRDESSEN
a

Délmagyarország jan

házának

Közigazgatás alkalmazóitól
1500 forint, Ósomogyt'e'ep 218
forint, Belváros IV. 433 forint,
Rókus L 180 forint.

A Szegedi Kenderben, a Dohánygyárban, a MEMOSz-nál, az
Ujszegedi ládagyárban folytatódtak az élmunkás-ünnepségek
A dolgozók országa megbecsüli a legjobb fiait. Ezt
példázza az az ünnepség is, amit a Szegedi Kender fonógyárban
tartottak a gyár hat uj élmunuásának
tiszteletére. A szocialista
munkaverseny
lázában egymást igyekeznek túlszárnyalni
az
elvtársak, most boldogan és büszkén ünnepelnek, mert az uf
élmunkásokon
keresztül egy kicsit a gyár minden
dolgozó/ál
kitüntetés
érte.

Nép

felópilévére a kővetkező felajánlások érkeztek:

Párlhíreh
Oltári*' Instruktorok figyelmébe- Felhívjuk nz oktatási
instruktorok figyelmét, hogy
25-én, pénteken este fél 6
órakor az oktatási osztályon
jelenjenek meg.
A z üzemi plrtszervezeti és
szakszervezeti
propagandisták
ma este 6 órakor a Kálvintérea összevont
értekezletet
tartanak.

Taggyűlések
Péntek, március 25-én:
Kunsági szövőüzem délután 2:
Bakaity Mária. Vizmütelep dél.
után fél 3: Ilava.Iecz Istvánné.
Köztisztasági telep 3: Pintér
Géza. Pick szalámigyár délután!
3: Róna Béla, Varga kötélgyár
délután fél 4: Salamon Ferenc.
Szőregi petróleum délulán 4:
Barto Béla. Rendőrség délután!
fél 5: Dani János.
Felsőfokú k é t é v e s e g y é n i
tanulók f i g y e l m é b e !

Felhívjuk a kétéves egyén!
tanulásban résztvevő elvtársaink figyelmét, hogv a soronkövetkező
konferenciát
március 27-én, vasárnao reggel fél 9 órakor tartjuk az
oktatási osztályon. A konfo
rencia anyaga a oárttörténei
első két fejezetéből megadott
kiselőadások. Az egyéni tanulók az alant felsorolt há
rom kiselőadásból válasszanak
ki egyet és annak vázlatát n
konferenciára hozzák el. A
kiselőadás időtartama kh. 15
perc. A kiselőadások címe
1. Az elmélet jelentőség!
munkásmozgalomban.
2. Miért jelent az ökono ]
mizmus burzsoá osztálypoli 3
tikát és milyen szerepe van aj
nemzetközi munkásmozgalom I
ban?
3. A párt, és a munkás 8
osztály proletárdiktatúra rend E
szerében.
a

Szegedi AÜani Nemzeti Szinliáz
miikora
Március 25-én este 7 órakor:
Tartuffe. »E«-bérlet 14.
Március 20-áu délután 3 kor:
Tartuffe- Ifjúsági előadás.
Március 2G-án este 7 órakor:
Csárdáskirálynő. Bérletszűaet.
Március 27-én este 7 órakor:
Othello. »0»-béi!ct G.
Márciu3 28-án: Nincs előadás.
Március 29-én este 7 órakor:
Tartuffe. „lVbérlet 11.
Március 30-áu este 7 órakor:
Hovansesina. »S«-bér!et 14.
Március 31-én este 7 órakor:
A szabin nők elrablása* Bemutató 15.

Zs Tiieszo] gállgtás a hónap
végéig
A polgármester felhívja a
gazdálkodók figyelmét,
hogy
földterületük
után
kivetett
zsirt március 31-ig fe'tét'eniil
szolgáltassák be, mert ellenkező cselben ellenük az eljárás megindul.

Uj városi hirdetmény?'*
A mesterséges termékenyítés népszerűsítése, valamint
a tavaszi műtrágyaakció feltételeinek módosítása és a
boszorkányszigeti csónakát járó bérbeadásáról szóló részletes hirdetmény
megtekinthető hatósági hirdetőtáblán,
Dérház-kaou alatt.
Fizess elő «
űélmagyarországro

3
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házhelyet húzott a. lutrin

II hároméves terve! szabotálta
a rókusi konzervgyár

több mint félszáz lengyelkápolnai dolgozó paraszt sikkasztó mérnöke
A

kis településből igy lesz nagy

tanyaközpont

szakította az élelmiszerraktár
tetejét. Havas Gyula mérnök
nem javíttatta lri a raktár tetőzetét. Huszonöt mázsa c u kor é s 10.000 darab konzerv
ment Így tönkre.

saik boldogan irják nevüket
a föld átvételét igaazoló írás
alá.
Még alá sem irtáJk mind ar.
ivet, amikor kis motorkerékpár pöfög az udvarra. I\ö teles
elvtárs a deszki gépállomás
mezőgazdásza jött meg. N é hány perc múlva egész csapat állja körül s amikor megtudják, hogy a
gépállomás
hajlandó segítségükre küldeni
egy traktort, azonnal jelentkeznek szántásra. Néhány perc
a nyolc gyereknek, lesz mit alatt
nyáron meg az ősszel csipe16 hold szánt
míon'ó
getni.
A többi már a kalapból húz*
kerül ki, csak a házhelyekből.
za. Király Jánosnak a 2G-os
De akad tavaszi szántás saDélelőtt tiz óra
jul. Kiss István a 11-cst húzját kis földecskéi ük ön is.
lóira járja az idő. A mind maga- za s szinte felkiált öröméA délutánt több mint félben.
sukban járó nap tavaszias, rügyszáz lengyelkápolnai dolgozó
—
Pont
az,
amelyiket
akarfakasztó meleget áraszt a hoparasztcs.ilád az uj házhemokra. A lengyelkápolnai köz- tam. A többi nevetve mond- lyen tölti. Vidáman tervezgetja,
hogy
reggel
bizlosan
nem
igazgatási épület udvara megnek. — Itt lesz, ház. Itt az
élénkül. Annyi rajt az 'ember, mosott kezet.
udvar s a in olt lesz a kis k e r t
Nevelés,
öröm
és
tréfa
közt
mintha valamennyien nagygyűKözben hangtalanul, de sokatmég
lésre készülődnének.
ieelnlően adnak hálát a dehoznak
Az albán távirati iroda jeBenn a kis irodában már ott vafiy hatvanon
mokráciának, amely házhelytárgyal a házbeiyosztó bizottság sorsol. Nacsa József, Papp Jó- hez juttatta őket s még arról lenti: A jugoszláv trockijisták
a helyi szervekkel. Kis térkép zsef, Szekeres Antal, Vörös is gondolkodik, hogy ezt a az elmúlt, hetekben é s napokban sorozatosan megsértették
fölé hajolnak, amelyből kibon- Elek, Bodor
István.
Papp kis földet s e kelljen a kulák Albánia határait. Jugoszláv katakozik a jövő Lcngyelkápolná- György, Kaczur Károly, Tólb robbolos igájával felszántani.
tonák albán területre törtek be
ia. A térképen mőr egészen más István é s dolgozó paraszttár(p. *.) és jugoszláv repülőgépek berekenet mutat a tanyaközpont. Az
utcasorok között pirossal bevo
na'azott részecskék 90 uj házhelyet jeleznek. Huszonegy kis'kockéban apróbetüs írás jelzi: közérdekű házhely.

C ü. őrlőkőn
napos
reggelre
ébredtek Lengyclkápolnán.
Az
öreg Papp Györgynek
mosolyra szélesedett
foghíjas
szája,
amikor odaszólt az
udvaron
szőszmölölö
asszonynak:
— No asszony, möggyütt az
igazi tavasz. Mögszöküli a napfénv elül a fagy, aztán pont
máma, a házhely kiosztás napjára.
— Tán az üdö is mögérezte
ürömünket — szólt vissza az
asszony s bement a konyhába,
hogy rendbe tegye magát, nehogy megszállják á többiek ott
a kiosztáson.

tóit a kulák kizsákmányolása,
mindenki a legjobb házhelyet
ajánlja.
— A Váci félét válaszd, ott
van mindjárt a
templomtér
mellett — szél valaki. A huszonnégye* házhely is ] ó ott,
abban szőlő is van.*
Végül a harminckettes parcellánál, a Lengyel féle szőlő
aljában kötnek ki. Szép nagy
is a házhely s
szőUt ts van kenne

A rendőrség őrizetbe vette
Havas Gyula szegedi lakost,
az Első Kecskeméti Konzervgyár volt mérnökét, a hároméves terv szabotálása, hűtlen
pénzkezelés é s sikkasztás alapos gyanúja miatt.
Ilavas Gyula 1946 augusztusa óta mindent elkövetett,
hogy az üzem kapacitását állandóan csökkentse. Különböző »ujitásokat« vezetett be,
amelyekkel a gyárnak óriási
károkat okozott A kazánt például szénfülésről
gázfűtésre
s~e eltette át, amely az üzemnek 60.000 forintos kárt jelentelt A kazánt ugyanis két
hét mulva ismét szénfütésre
kellelt átszere'ni.
A vihar egy alkalommal le-

1948 szeptemberében 32 golyóscsapágy érkezeit az üzembe. A golyóscsapágyak azonban ellünlok. Nem vételezték
be a: raktárkönyvbe. Havas
Gyula azt állította, hogy a
golyóscsapágyakat a műhelybe
száilitolták. AUitása azonban
nem felelt meg a valóságnak,
mert a 32 golyóscsapágy sohasem érkezett meg a műhelybe.
A szabotáló, sikkasztó mérnököt átadták az államügyészséanefe.

Jugoszláv frocküisták
nyilt kihivása!
Albániával szemben

Túlszárnyalták

Ezeite

majd idővel a DÉFOSz otthona. a Földmüvesszövetkezci háea. a posta, az iskola, a napközi
otthon, a szülőotthon, az egészségház. Nagyobb kocka jelzi a
jnéhánu éven belül felépülő uj,
nagy tanyaközpont kulturházát,
amelyben jut hely színháznak,
r o inak és olvasóteremnek.
többi házhelyen az eddig
le jnflOL'obbrészt tulákliázakban,
iragasbérfl, de egészségtelen kis
v' kókban lakó parasztemberek
otthona épül fél. A térkép még
nem jelöli, hogy kinek melyik
Mzhely jut. Nehéz lenne papíron igazságot tenni s kielégíteni
n indenkinek az Igényét. Hogy
mégse panaszkodhasson senki, a
kalapból húzott kis szám dönt.
Igy mindenki a maga szerencséjének kovácsa.
A házhelyek számát már be is
tették a f< alapba s jól össze is
rázták. Valamennyien nevetnek,
de azért izgulnak ls kissé.
is a

hozást,

amikor a sarokban megszólal valaki :
— Hej, várjunk egy percig
azzal a lutrival. Én ammondóva;
gyok, hogy van itt Lengyelben
egy házhelyigénylő, oki megérdemelné, hogy térképen válaszszon és ne lutrival.
— K! az? Mond mög, aztán
meglátjuk — hallatszik több felől is.
— Hát a Szekeres Mihály, a
bér • és lakkéruzsoráért bebörtönzött. Okos Papp János kiuzsorízolt bérese.
— Ugy van, bizony az válaszsza csak azt, amelyiket akarja —
helyeselnek valamennyien.
Sjpkercs

már

AZ UJ NORMAKAT

éoü'

Mér kezdenék

pültek Albánia légi térségébe.
Március 16-án egy jugoszláv
járőr betört albán
területre.
Ugyanaznap este egy másik jugoszláv járőr lépte át az albán
határt, majd röviddel ezutáa
visszavonult. Március 20-án albán határőrök három banditával keltek harcra, kettőt közülük lelőttek, a harmadik e l menekült.
Az albán távirati iroda megállapítja, liogy Albánia északi
hatarain
jugoszláv
részről
ugyanolyan ellenséges kihívások történtek, mint az ország
déli határain a görög monarchofasiszták részéről.

Wihálvat

majd megered az örömtől a
könnye, amikor odalép a térképhez választani. Szoros gyűrű veszi körül,
mindenfelől
kapja a tanácsokat. A béresrek, akit nyolc lemezte'enericü gyermekével majd az é h .
halálba, a pusztulásba ,jutta-

és további jó eredményekre
Kora tavaszi napsütésben
fürdik az ujszegedi Magyar
Kender- A gyár hangszőrójából időnkint ütemei munkásindulók hallatszanak. Olykorolykor megcsendül a bemondó hangja és közli a dolgozókkal az egyes üzemrészek
által elvégzett munka eredményét. a innnkaverseny állását. A't, hogy a szövő pél-

„\z

utolsó

áiiomás"

törekszenek

aMAGYAR

KENDERBEN

dtlul 102 százalékra teljesí- retnénk. ha a többi üzemrészek
tette az elmúlt héten uz ujis követnének ebben bennünket.
normátMert csak ez az ut vezet a
A gyár udvarán itt-ott mun- szocializmushoz...
kájuk után siető dolgozók. Ezek
Igy érzik á t napról napra,
az egyszerű munkásemberek a többen és többen az ujszegedi
mostani termelési csata bősei,
ők építették fel az üzemet a Magyar Kender dolgozói a jelfasiszta, lerombolásból és ők szót: /Miénk az ország, maversenyeznek most mindnyájunk gunknak építjük*.
jobb életéért.
(ge&ttesi)

Huszonkat

emberrel

indult az üzem.
A: egész
világot
győztesen
Ma már 1949-et Írunk. Az eljárla be auschwitzi
női tábor telt négy esztendő bebizonyíéletéről készült
nagyszabású totta, hogy a dolgozók mincfen
filmalkotás,
».4r utolsó
állo- áldozatra képesek a saját orszámás •!, amelyet most a szegcdi guk és népük érdekében.
A la már a kendergvár munKorzó Mozi jáiszik.
Mindenütt
megrázta a becsületesen gon- katermei nagy lendülettel végizik a tarmelest. A szovöosztály
dolkodó, emberségesen
érző a gépek éles csattogásától hanembert.
gos. .Munkásnők szorgos kezei
Furcsán hangzik, de ezt a fil- futnak a gépeken.
met mégis valami mélyről jövő
közben
optimizmus jellemzi. Ez az op- Munha
timizmus: hit az emberi együtt- itt találjuk Pászti Ferencnét.
érzésben, amely a tábor lakói
— Most, ebben a hónapban
között a legnagyobb
szenvedé- mult huszonöt éve. hogy a
sek közepette
is megnyilvánul gyár dolgozója vagyok — mondönfeláldozásban,
egymás köl- ja —, ne csak a felszabaduláscsönös támogatásában.Az
opti- tól fogva érzem, hogv mi munmizmusra a legfőbb okol
az kások vagyunk, a legmegbecsüladja meg, hogg a fasiszta bar* tebb tagjai a társadalomnak.
Mi már újra rendeztük a munbárságon győzött és
mindig kához vnló viszonyunkat, érezgyőz a dolgozó népek ereje, az zük, hogy élen kell járnunk a
az erő, amelynek a Szovjetunió termelésben. Ezért kezdtünk a
adja meg a leghatalmasabb se- normák túlszárnyalásához. Az
gítséget, mert harcát a marxiz- elmúlt mnnkaliét két százalékmus-leninizmus
legmagasabb- kal növelt teljesítményt még
rendű, egyben legemberibb el- tovább növeljük.
Az a brigád, ahol Tásztiné
mélete vezeti. A két rendezőnő,
valamint a szereplők
legna- dolgozik, hasonlóan gondolkozik.
gyobb része maga is átélte a
deportálást.
Köréje
sereglenek
Az újjáéledt
demokratikus a ugy mondják:
— Mindegyikünk megfogadta,
f'tmgyárlás ezzel a mindig idő- bogy csökkentjük
termelési
szerű alkotással a
filmművé- költségeinket, több és minősészeiben és a történelemben
egy- gileg jobb árut szállítunk a
aránt nagy érdemeket
szerzett. dolgozóknak... £ s nagyon sze-

Szeged a rádió hangos
újságjában

MHOSz zász ócsere
a Qosfosotflfonfc'n
A Postás MNDSz a nvoindáss
szakszervezeti nőcsoj>orttal és a
gazdasági vasút MNDSz-szerve.
izote a Győri kefegyár szakszervezeti nőcsoportj ival a Postásotthoubau jólsikerült ünnepség
keretétón zászlót cserélt. A PosPtás MNDSz részéről Székely
Béláné elnök üdvözölte a megjelenteket, majd Havalecz Istvánná szociális tanácsnok ünnepi beszédet mondott. A műsortom a Postás MNDSz és a
postás kulturgárda, a Szent
György-téri iskola fiu- és leány
úttörői n 4 pi táncokkal és a postászenekar szerepelt.

Csütörtököd a magyar rádió munkatársai Szegeden é s
kö nyékén készttettek hangfelvételeket é s helyszíni riporlókat. Meglátogatták a deszki
gépállomást, liogy a rádión keresztül bemutassák annak éleiét. Délelőtt sorra látogatták
az ujszegedi kendergyárat, a
Déma cipőgyárat é s az Orion
bő gyárat, amelyekben a munkásokkal beszélgettek el. Hangfelvételeket készítettek a Szegedi Nemzeti Szinház próbáiról, a prózai ó s operai színészek, valamint a zenekar munkájáról. Különösen érdekes a
szegedi hangfelvételek közül a
Nagy Sándor elvtárssal
a
Kossuth dijas íróval folytatott
beszélgetés, amelyben a szocialista realizmus problémáit
é s a szegedi irodalmi élet kérdéseit vetették fel. A szegedi
felvételeket rövidesen a rádió hangos újságja ke.ctében
hallhatjuk.

Az ujszegedi Magyar Kender kultúrtermében szombaton este 7 órai kezdettel a lrübekházi
EPOSz é s a Szabadságharcos Szövclség közös rendezésében ifj. Nagy Pál: iNem vár biába«
cimü 3 felvonásos zenés népszínműve kerül bemutalásra.
A darai) érdekessége, hogy a szerző ifj. Nagy Pál kübekhházi egyszerű földműves, elsőizben mutatkozik be a szegedi dolgozóknak.
'

A Korzó Móri
előadásai

fél 4, 3/*6 és 0
órakor Kezdődne
BELVÁROSI
lelefon

4Vrt

11.
tarte'.

Szerdáig mindennap
Halaim»s orvosi fiim I

Dr. PIROGOV

Mézig mazvartil tieszpá filmíróm

KOR

ZO

Telefon Aut.: 31-44

210.

kértet.

Ma és mindennap

Uiolsó állonás
( 4 u s chw'tz)
h í r a d ó

VYI j
SZÉCHÉNYI

412/a
| hér
Fa'rengető augol vígjáték!

Telefon Aut ?t (-77

Jön a kanyar!!!
Hitalásoi 4. 6 és Bórakor.
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A fehértói kulák bünlajstroma:

Pénteken 5 órakor

Béruzsora, 16 órás munkanap,
három fekete sertés
Fehértó tanyavilágáuak egy ik
kghirhedtebb munkás nyúzó kulákja Korom Sándor. Mindenki
Ügy ismeri, nunt n könyörtelenül kizsákmányoló, éhbérért
dolgoztató kulákság egyik íó
képviselőjét.
Százhárom hold föld birloko.
PA. Ugy pöffeszkedik birtokában, akár egy kiskirály. Még
most sem vette észre, hogy
megváltozott a világ, a kulákság /csillagai letűnt. Nem akar
tudomást venni arról, hogy népi
demokráciánk éberen őrködik,
hogy mioden dolgozó megkapja a munkájáért járó bért, még
a kulák napszámosa is. Nem
számolt azzal sem, hogy népi
demokráciánk keményen lesújt
az éhbérért dolgoztató, feketevágó knlákokrn. A kulák mindig kulák marad. Ezt igazolja
Korom Sándor bünlajstroma is,
amely a. gazságok egész sorozatát foglalja magában.

posoknak. Félt is tőlük egy
kissé. Megfenyegette őket:
Ha megkérdeznek benneteket, mondjátok, hogy kettőszáznyolcvan forintot kaptok
havon la. Ha valamelyikőHök
megmondja az igazat, akkor
baj lesz.
Rejtekajtó
és h á r o m f e k e t e sertés
Korom Sándor fehérlói kulák bünlajstromtín más súlyos bűnök ís vannak. Kiderült
a béruzsora, de kiderült a feketevágás is. A tél folyamán
hét darab szép kövér sertést
vágott le. Ezzel szemben csak
négy serlésre volt vágási engedéiyc.

Persze, mint minden kulák,
ugy Korom Sándor is ravaszkodott, ki akarta játszani a
16 ó r á s m u n k a n a p hatóságokat. l)e addig jár a
korsó a kútra, inig el nem
— éhbérért
törik. Es Korom Sándor IkuNyolc-tiz napszámossal, hó. iák alaposan és
hamarosan
napossal dolgoztatott
Korom megjárta.
Sándor. Fittyethányt a mezőgazdasági munkabér megállapító bizottság
rendelkezései i-e.
Tudta, mennyit kellene fizetnie
napszámosainak. Tudta, liogy a
hónaposoknak havi 280 forint
jár.
fl kinai népi felszabadító csaNem tudok annyit fizetni —
jelentette ki a hónaposoknak. patok elfoglalták Gonan városát,
keleti
— Ila tetszik dolgoztok ke- Nankingtól 64 km,.-re
vesebbért, ha pedig nem, men- irányban és Hsl-Csu! városát,
jetek.
amely Hankautól 90 km.-re délIieggel őt órától este kilencig keletre fekszik, fl népi haderő
tartott a munkaidő. Es mit fi- vezetői 27 hadseregcsoportot vonzetett a kulák? Adott kosztot, tak össze a Jangce északi parta lakásért külön megdolgozta- ján. fl Kuomintang-kormány a
tott. De vájjon lakásnak iehet-e népi hadsereg hatalmas támadánevezni oz istállót? Egyik napszámosa például huszonnégy na- sától tart. fl Kuonüntang-csapapig aratóit /lakbér® fejében. tok létszáma hivatalos bevallás
Ugyanennek a napszámosnak, szerint ts erősen megcsappant.
amikor keservoson Ietörlosztctte
Nanldngból érkező hírek szea lakbért, naponta 6 forintot
fizetett.

Révai József

beszél

as értelmiség és a nók
nagygyűlésén

A padláson rej telte el a sóik
zsírt és husi. Rejtek ajtót esinállajtott, s a mögött halmozta
fel a feketén vágóit sertések
zsíros maradványalt. De a rcj.
fekhelyet fölfedezték s ujabb
kulák-disznőság derült kl. Tizen hét kilogram dohány* tsláttak nála.

Péntek délután 5 órakor • Magyar Értelmiség
Nein/cU
Bizottsága í s a Magyar Nök Demokratikus Szövetségi- a
Sportcsarnokban aa imperialisták háború* uszító politikája
ellen nagygyűlést rendez. A béke-nagygyűlésen rftsztveszrrk a
Ko.ssnthVlijasofc, a magyar értelmiség kiválóságát, a wroriawt
magyar küldöttség tagjai, a szakszervezetek. a dcmokrnf !ur
nők éa a demokratikus ifjusáj képviselői.
A gyűlés szonofca Révai József. A beszédet « Kossuth,
rádió ís közvetíti péntek osts
úriiKor* Páxt&zprvezeiüink
ezervezzók
a közös rá<ii6ha!1gatást.

Korom Sándor hamarosan ax
államügyészségre kerül.
Elnyert mélló büntetését éppen
ugy, mint minden kizsákmányoló, éhbérért dolgoztató kuIák. Akkor majd ő is tudomásul veszi, hogy megváltozott
a világ. A múltban nem akadt
senki, aki megvédte volna a
kisemmizett, kiuzsorázotfc, kiszipolyo Q't
földmunkásokat.
De népi demokráciánk éberen őrködik minden dolgozó
felelt s keményen lesújt a Keszthelyen. Debrecenben és Magyiróváron mezőgazdaság; s z a k e m ' i i n ' t d
kiképző tanfolyam indul
nép ellenségeire, a falu megrontóira, a még
basáskodó,
Keszthelyen, Debrecenben és kal fenntartott osztályok műköszaboláló, kizsákmányoló Ka- Magyaróváron a budapesti ag- dése indokolt legyen. Mindezerom Sándorokra.
rártudományi egyetem mezőgaz- ket a szempontokat tekintetne
miniszdasága karának egy-egy osztá- véve a földművelésügyi
lya működött, amelyek a régi ter elrendelte ax agrdrtwiomáfeudális szellemmel telitett gaz- rtyi egyetem mezőgazdasági kadasági akadémiából fejlődtek kt. ra keszthelyi, debreceni és maműködésinek
flz agrártudományi egyetem vi- gyaróvári osztályai
átmeneti
szüneteltetését.
A virint U-Cung-Jen a halaimat bi- déki osztályai azonban mai fordéki osztályok volt hallgatói Butorló Kuomintaug-rendszerben ki- májukban nem felelnek meg a
dapesten folytathatják tanulmánevezte az u] kormány tagjait. szocializmus felé haladó népi de- nyaikat, amennyiben at e'őiri
A felvételi vizsgán
Megismételte régebbi kijelenté- mokrácia követelményeinek.
megfelelnek.
sét, hogy sürgős békére kell tö- vidéki osztályokon uralkodó szel- Keszthelyen, Debrecenben
é?
rekedni. Valójában azonban a lem, valamint a hallgatóság szo- Maqyaróvűron pedig a földműháború meghosszabbítására tö- ciális összelélele nem biztosítja vé é ügyi minisztérium mező atrekszik a Kuomintang-kormány, a demokrácia célkitűzéseinek ér- dasági és ipari munkások részémezőgazdasági
amit igazol az ls, hogy Iio-JIng- vényesülését és e mellett a hall- re gyakorlati
Csln miniszterelnök a néphadse- gatók létszáma általában kevés szakembereket kiképző tanfolyareg parancsnokságától összeállí- ahhoz, hogy a nagy áldozatok- mokat rendez.
tott hiborus bűnös listán az ötödik helyen szereppel.

Megszűnik a

„ZERGETOLLAS"
G A Z 1) Á S Z K O D Á S . . .

ü kinai néphadsereg ujabb sikerei

A kulák f e n y e g e t ő z i k
Az egyik napszámos 1945 óta
dolgozó; nála. Négy éve zsákmányolja ki a paxasztnyuzó kulák. Az első köt évet ki sem
fizette neki. Van olyan munkás is, aki hónapokig dolgozott
s mindössze 20 forintot kapott.
Másoknak háromhóaapi munkabér fejéfxm C0 forintot fizetett.
A kulák néhanapján bo akarta bizonyítani, milyen /jószívű®.
Rongyos' ruliadarobokat adott a
kisemmizetteknek fizetség fejében. Fersze, nagyon jól tudta
a kulák, hogy mennyi járna a
napstámosofcuak, meg a hóna-

Megszűnnek a tudományos
ingyen munkák

A Vatikán
teljes erővel
támogatja
az Atlanti
Egyezményt

A svájci nagytőke lapjának (eltűnő
A Valikán köreiben mindig
azt hangoztatják, hogy » békét
akarják. A Vatikán igád politikáját azonban akaratlanul ls
leleplezi a svájci nagytőke lapja, a Neue Zürchcr Zeitung,
amely azt irja, hogy a Vatikán

Röv dáru Nagykereskedelmi
Nemzeti Vállalat
Szeged, Kölcsey-ulca

4.

Dusán felszerelt raktárral áll
a t. vevők rendelkezésére;
Cérna, gumiáruk, gomb, csipke, szalag, fejkendő, tüáru, nadrágcsatt. patentkapocs,
biztosítótű, zsebkendő és mindennemű rikidáruva!

cikke

aggodalommal szemléli azokat a
a békeoffenzivákat, amelyeket a
Szovjetunió indított el. Ha
a
Szovjetunió békepolilikúja sikerre vezetne, akkor a Vatikán
elszigetelten maradna,
amitől
joggal félnek a Vatikán köreiben. Ezért a Valikán rendkívül
kedvező magatartást foglat el
a nyugati egyezményekkel kapcsolatban. A pápa ílyenlrányn
intelmet bocsátott ki a világ
püspökeihez, a Vatikán külpolitikája pedig minden erejével
támogatja a szövetségi terveket.
A Valikán szorgalmazta Olaszország részvételét az
atlanti
egyezményben és
nemcsak
Olaszország és Portugália, hanem Irorszáig és Spanyolország
bevonását is kívánja. A Vatikán politikájának jellemző vonása, hogy teljes erejével támogatja az alíanti egyezményt,
márpedig aki ezt az egyezményt
támogatja, az egyúttal a háború gondólalát is támogatja.

Kivégezték
az auswitzi deponáltak rémét
A jogerősen
Scheibling

halálra

Miklós

volt

ítélt
SS

hadnagyot, aki Auschwitzban
a deportáltakat
megkínozta
és közülük igen sokat meg'
gyilkolt, csütörtökön reggel
a gyűjtőfogház udvarán felakasztották.

Általános szólássá vált at
egyetemeken és a kflldnböző
tudományos
inlézeleknél,
hogy a professzorok
meghívták maguk nyéllé legkiválóbb
tanítványaikat, hogy mellettük dolgozzanak. Eddig nem
Volt lehetőség arra, hogy ezek
részére fizetést fa biztosítsanak. Ezt a visszás
helyzetet
szünteti meg a kormány az-

Aprilts 10-én hezdődih
a nyári
időszámítás
A nemrég megtartott montreauxi nemzetközi vasúti értekezleten az érdekelt középeurópai áltatnok megállapodtak a
nyári időszámitá* bevezetésének Időpontjában. A megállapodás alapján Magyarországon
a nyári időszámítás ez évben
április 10-én lép életbe. Eszeiint április 9-érni 10-re viradó
éjjel hajnali 2 órakor egy órával előre, vagyis 3 órára kell
igazi la ni az órákat.

A Magyar Cionista Szövetség
elhatározta (eloszlatását
A M a g y a r Cionista Szövet-

ség országos intézőbiottsága
elhatározta a szövetség feloszlását. Az elhatározás indokolása az, hogy miután
Izrael állam megalakult, a
szövetség legfőbb célkitűzés*
már beteljesedett, továbbá,
hogy Magyarország és Izrael
között ma már normális diplomáciai kapcsolat van. El-

zal, hogg et fiatal
munl.,láttak részére legalább haix 500
forint fizetést futtat. Ugyanekkor ax egyetemi magántanárokat,
amennyiben
tuéih
mányos munkájukkal ezt kiérdemelték, besorolják a tudományos státusba is rendszeres egyetemi előadásul kért
ők is megkapfálc a munkája"
kat megillető díjazást.

INGYEN
kaphat rekamiét, kombiaáltszekrényt, ötlámpá* Mester—
Super
rádiót,
zománcozott
tűzhelyet, hatszemélyes zsolnai virágos porcellán étkééi*'
letet, hatszemélyes
alpakka
evőkészletet, 6 méter női ru®
haselymet, férfi ballonkabátot, női átlátszó
plasztik
esőkabátot, nyolcágú
bronzcsillárt. 6 drb éjjeliszekrénylámpát, 10 drb kovácsoltva*
falikart, impregnált vihariraliátot, hideg-meleg dauert minden előfizetőnk és olvasónk.
Mit kell
tennie?
Vágja ki a Dolgozók Világlapja utolsó oldalán lévő
nyereményszelvényt és küldj*
be a kiadóhivatalba, Dohányutca 2.

Algériában megerösiidött i KF

fl KP a járási választások első
fordulójában Algériában ts megerősítette helyzetét flz algériai
választások a béke erődnek sikerével fejeződtek De. fl KP
h a t á r o z t a működésének
be- mindenütt megtartotta állásait H
szütetését a Magyar Paleszti- több helyen növelte I* a szavinai Hivatal is.
' rátok s/éza'ékaránuá'
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Á büntető igazságszolgáltatásnak Igy őrzik
nem lehet más célja, mint társadalmunk
A SZOVJET
védelme
egészségét

EMBER

Az országgyűlés
csülörtöki bonlakozott ki a bíróság osztály- képviselö a laikus bíráskodás
ülését féi 11 órakor
nyitotta jellege. Az elmúlt négy év alatt történeti fejlődését Ismertette. A
meg Nagy IVre elvtárs, elnök. kitűnt, hogy a munkás minden javaslatot elfogadta.
Szabó Bertalan (NPP) rövid
Bejelentette, hogy Kovács Jó- területen, igy az igazságszolgálzsef pártonkívüli képviselő el- tatás területén is megállja a he- felszólalása után az országgyűlés
ten ujabb megkeresés érkezett: lyit. Ha a dolgozók tudnak jó a javaslatot általánosságban és
a budapesti népfőügyész
hűt- törvényeket alkotni, amelyek a részleteiben ls elfogadta.
lenség bűntette, valamint
kül- meglévő gazdasági és társadalEzután a Ház tudomásul vette
földi fizetési eszközökkel
elkö- mi viszonyoka ttükrözik vissza, az 1946—47. évi költségvetésről
ifelett többrendbeli
bűncselek- akkor a munkásbirák ls jól fog- előterjesztett vizsgálóbizottság!
mény Qi'att mentelmi
fogának ják alkalmazni ezeket a tör- jelentést és a kormánynak megfelfüggesztését kérte. A megke- vényeket. A javaslatot pártja I adta a felmentvényt. Végül az
resést kiadta a mentelmi bízott- nevében Is elfogadta.
I elnök javaslatára a Ház bizony
ságnak.
Berend György kisgazdapárti I talan időre elnapolta üléseit
Hajdn Gyula elvtárs, államtitkár ismertette ezután mint előadó, a népnek a büntető igazM e g s z ű n n e k
ságszolgáltatásban való részvételéről és a fellebbvitél egyszerűsítéséről szóló törvényjavaslatot. Hangsúlyozta, hogy a törA szocialista Szovjetunióban messzemenően gondoskodnak
vényjavaslat azokat a módosíA GF csütörtöki ülésén fonlos
határozatokat
n munkások, a dolgozók egészségének védelméről- A Szovjettásokat eszközli, amelyek a néhozoti
unióban alkotmány biztosítja az üdülést, a betegséget, a kezepi demokrácia
szempontjából
lést, a betegeket pedig korszerűen felszerelt egészséges gyöokvetlenül szükségesnek mutatszerű
és
takarékos
gazdálkoA Gazdasági Főtanács csünyörű szanatóriumokban helyezik el- A szovjet munkás o/zal
koztak-. A régi törvénykezés
a törtöki ülésén a következő hadást.
a tudattal dolgozik, hogyha megbetegszik, mögötte áll az orkapitalista társadalom
érdekeit tározatokat hozta: A közszálli- A kormányzat a különböző osz
szág, amely gondoskodik arról, hogjy a lehető legjobb körülmészolgálla és ezért a népi demo- tások lebonyolítása a kapita- tályok feladatkörének szigorú
nyek között, jólképzctt orvosok és ápolók gondos felügyelete
számtartás
alatt, gyorsan visszanyerje egészségét- Képünkön az Örzsikrá hittan és a szocializmus vi- lista gazdálkodás idejében szer- elhatárolásával a
kesztett
alaprendelet
és
az
ezt
nikiteze szanatórium egyik épületét láthatjuk. A betegek kéegyszerűsítését és főleg célszelágában fl szükségszerű
fejlődés
módosító jogszabályok alapján
nyelmes szobákban egyesével, kettesével helyezik el.
gá'lótává vált. Meg kell terem- történt, ami áttekintketelenné rűségét, az utalványozás megtenünk a magunk szükségszerű- tette az eljárást. Ezért szüksé- gyorsítását, az egyéni felelősérvényesítését kivánja bizsége ál'al indokolt és megköve- ges uj közületi beszerzések sza- ség
tosítani.
telt jogot. Döntő
jelentőségű bályzatának kiadása.
A reformot
kisérlctképpei
változás lesz, hogy az igazságAz uj szabályzat, elhagyja a
hamarosan bevezetik a pénzs:olgáUntásban a dolgozó
nép
versenytárgyalások és egyéb
ügy- ás külügyminisztériumgyakoroljon
befolyási. A népi
alaki e|őirá s ok
bonyolult
ban, a GF-nél ás a gyakordemokrácia társadalmának vérendszerét és helyébe oz uj
lati tapasztalatok
alapján
rielmét magára a társadalomra
gazdasági helyzetnek megfemajd kiterjesztik az egész
lelő világos, egyszerit és közkel! bízni. A büntető igazságközigazgatásraérthető sznbíilyzat lép.
szolgáltatásnak nem lehet más
A GF elhatározta a nőgyó
célja, mint a társadalom egye- A Gazdasági Főtanács elfogad- gyászaiban
vérzéscsillapító
temének védelme. A
döntést ta az nj szabályzat alapelveit gyógyszerek alapanyagául szolés utasitást adott a rendelet
azokra kell bízni, akik a fenn- kidolgozására és mielőbbi ki- gáló'
álló társadalmi rend szellemé- adására.
anyarozs mesterséges ntnn
vel fökélelccn azonosít ják mavaiő termesztésének megindi
A GF az állami közigazgatás
gukat. Ne féljünk a laikus ele- vonalán elhatározta a gazdáltását.
mektől. A szaldiidást a társa- kodási, számviteli és ellenőr- Ez a döntés lehetővé teszi madal mi szolidaritásban
kell ke- zési eljárás korszerű átszerve- gyar találmányú eljárás alapján
resnünk• A népi
demokrácia zését és a bürokratikus eljá- fontos uj termelési ág kialakuszempontjából nemcsak helyes, rások kiküszöbölését.
lását, aminek termése gyógyde egyenesen
szükségszérű!
A jövőben ft tárcákon belül szeriparunk fontos anyaga és
a, pénzügvt osztály végzi o külföldön nemes devizáért érhogy a nép embereit a büntető
A betegeket rendszeresen vizsgálják és ba szükséges, jól,
költségvetésen alapnlő terv- tékesíthető.
bíráskodásba bevonjuk.
korszerűen felszerelt szanatóriumokban gyógyítják őket. KéA javaslathoz elsőnek Molnár
pünkön Zachar Korethov bányászt láthatjuk, amint röntgenImre elvtárs, az MDP szónoka
nel átvilágítják. Pontosan megállapítják a diagnózist és előszóit hozzá, elismeréssel adózva
írják a szükséges kezelést.
az icrazsáoügyminiszlériumnak a
javaslat elkészítéséért, fl javaslat törvényerőre emelkedésével
a dolgozó osztály bevonul az Az állami kollégiumok
igazgatóinak
kon'erenciája
igazságszolgáltatás minden terüAz állami kollégiumok igaz- pitotta, hogy
letérc. fl felszabadulásig Maa tanulók szociális összetétegyarországon minden jogalkotás gatóinak második háromnapos
lének ás demokratikus neveés fiz Igazságszolgáltatás az el- országos konferenciája befejelésének terén nagy fejlődésen
,, , ződött. A konferencián 147 kömentek At oz áilami kollényomo osztályok érdekeit szol-1 zépiskolás és 130 általános isgiumok 6pz ótagálta. Az ellenforradalmi rend- j kolás kollégium igazgatója vett
szer alatt a maga teljességében I részt. A konferencia megállaA munkás- és para-sztszármazáz-ísu kollégisták aránya a tagság között megkétszereződött es
magasan felette van az iskolák
szociális megoszlásának, - holott
az államosítás előtt rosszabbul
állottak, mint az iskolák, szociális megoszlás szempontjából.
Munkatársunk a Mezőgazdasági Kiállilás és Tenyészállatvásár egyik rendezőjével beszélgetett közvetlenül a megA félévi tanulmányi színvonal
A szanalórium jólfclszerell labora'ő.Limában
tudomáiu]o»
nyitóünnepség után. Kérdésünkre, hogy milyen aparátussal
sokkal jobb, mint az iskofelkészültséggel készítették e l ő a kiállítást, az alábbiakat
vizsgálatokat és kutatásokat folytatnak.
A Szovjetunió
egészlák áltnlános színvonala.
válaszolta;
ségpolitikájában
is — mint a szovjet rendszer minden terű*
A kollégisták politikailag so- telén — a legdöntőbb cél a dolgozók jólétének
— Mindenekelőtt az Ipari és mezőgazdasági
kormányzat
biztosítása
kat fejlődtek. Ezt a fejlődést es emelésefelbecsülhetetlen értékű segítségét kell megemlítenem, de
lehetővé tette
a két csúcsszerven kivül a me zógazdaság
legkülönbözőbb
aZ MDP Politikai Bizottságászektoraiban dolgozó üzemek i s a legmesszebbmenően rennak állásfoglalása a népi koldelkezésre álltak. Nem az adott munkát, hogy milyen ötle.
légiumokkal kapcsolatban.
te'kkel, tanulnivalókkal és látványosságokkal gazdagítsuk a
pavillonokat, hanem az, hogy miképen válasszuk ki
a
A népi kollégiumok az MDF
kritikája óta megerősödtek és
megszámlálhatatlan kitűnő észrevétel, terv és útbaigazítás
közül a legjobbakat. Vállalatvezetők, üzemi bizottságok, az azóta katliatós segítséget és
közben de-*
A szegedi népbíróság ked- tanúvallomásuk
utmutatást tudnak nyújtani az
Iparigazgatóságok, a sajtó és a tudományos élet képviselői
mokráciaellenes,
izgató
kije*
leu
és
szerdán
tárgyalta
állami
kollégiumoknak.
A
kondolgoztak együtt velünk, az AKART, a vásárt rendező Inlentéseket
tettek,
Izgattalí
zabó
Árpád
lázító
medgyesferencia
célul
tűzte
ki,
hogy
lézmény pedig a szellemi és fizikád dolgozók százait mozintézmés
népellenes népi demokráciánk
'.'ősi tolta, hogy a nagy terjedelmű vásárváros idejében és
a második félév intenzivebb oodzási plébános
nyei
ellen.
Bebizonyították,
lűnügyét.
és
határozottabb
irányú
mun'ökéloles megvalósításban elkészüljön. A visszhangból ítélkája során az állami kollégiuMint ismeretes, a népbiró- hogy cinkostársai a lázító
ve: ez sikerült.
mok a szocialista nevelés in- lág a vádlottat ötévi börtön- plébánosnak, ők is
éppe*
Most ráfér a rendezőségre a pihenés, — mondja riportétézményeivé váljanak s a re ítélte. A tárgyalás első nap- olyan ellenségei népi demos
rünk.
»
munkásság és parasztság fiaicráciánknak, mint maga ff
— Pihenésre nincs Idfl, — válaszol mosolyogva a kiállítás
ból kitűnő szakembereket ad- ián négy medgyesegyházi tarendezője, — hiszen már készülünk az ujabb nagy feladatjanak a szocialista építés szá- ra, Deák István, Páger Pál, vádlott. Az izgató négy ta*
Galló Imre és Kovács József .iut letartoztatták.
mára.
ra: a Budapesti Nemzetközi Oszi Vásárra.

a versenytárgyalások

A kollégiumok fejlődését
az MDP kritikája felte legelővé

OrFásI siker után holnapután zárul
a budepesii Tenyészáilalvásár

Letartóztatták
a
plébános

medgyesbodzási
cimboráit

I
e

Péntek, 1949 március M .

Eddig hatezer nevezés Nngyszegeden
a Munkára Harcra Kész mozgalomban
Ma van az uíoísó nevezési
(

194 J a magvar sportéletben
korszakalkotó ev, a magyar tömegsportolás éve. A sport is
a nép közkincse lett. Meg keli
tehát teremtenünk a szocialista sport alapjait, hogy a
•port révén testileg és szellemileg is naeyobb feladatok elvégzésére váljunk a! kai mázzá.
Ehhez vezet az a t a Munkára
Harcra Kész
sportmozgalmon
keresztül.
Az MHK jelentőségét legelsősorban a dolgozók tömegei és
ifjóságunk értette meg. Tömegesen jelentkeztek országszerte
az április 1-én kezdődő sportmozgalomra. Szegeden is több
mint 10.000 nevezési lnpot osztott kl a Sportfelügyelőség) melyek kö/.tll edilig (iÖOO érkezett
vissza kitöltve. A beérkezett és
kitöltött nevezési lapokból megállapítható, hogy legeredményesebb munkát az ifjúsági szervezetek, élükön a SzIT "fejtettek
ki. Feltűnően jó eredményt ért
ei az EPOSz is. Nagy "tömegek várnatók iskolai "vonalon
az úttörők, Diákszövetség és n
MKFKSz részéről. Kitűnő nz
eredmény a »DéIuiagyarország«
napilap üzemi
szervezeténél,
elioi a teties létszámban indulnak. J ó az eredmény
a
MAV-né], itt 500-a n neveztek
be eddig.

A szakszervezet és az üzemek eredményét még nem tudjuk, mivei 'ők a nevezési lapokat megkésve kapták kézhez.
Remélhetően ők sem maradnak
el. Ez elsősorban az üzemi sportfelelősök munkáján múlik. Sajnos, akad néhány tömegszervezet, ahol lazán kezelték a kérdést és a tagok közül sokan
még ma, a nevezési határidő
napján sem tudják a sportmozalora jelentőségét. Igy többek
özött a VAOSz-nál is, ahol
egyesek csupán hallottak
az
MHK-ről. Az ilyen szervezetek
figyelmét ismételten felhívjuk a
sport szükségességére,
amely
nem csupán a fiatalok szükséglete, hanem a felnőtteké is. A z
elmaradt szervezetek sürgősen
pótolják mulasztásukat, ha nem
akarnak lemaradni a dolgozók
sporttéren megindult nagy versenyében.

t

ít.t hívjuk fei
figyelmüket
azoknak, akiknél még kitöltetlen nevezési lapok vannak, azokat kitöltve a legsürgősebben
adják Io tömegszeívezetiiknél, a
tümogs/orvezetek sport felelősei
pedig szintén liuladékfalunul továbbítsák a kitöltött nevezési
lapokat a Sportfelügyelőséghez;
nehogy fennakadás legyen
adminisztrációs munkában.

Vasárnap avatják fel a MINSz szegedi sportpályát
Dolgozó ifjúságiink
^Sgya táspálya melleit van a volt
teljesül vasárnap. Ekkor avat- I'álfy-pálya területén.
ják fel a volt levente sportPorlyéra i n e j v
telep helyén a Magyar Ifjúsáaz MVSE és a Szeged AK
gi és Népi Szövetség ujjáépiteit sportpályáivá! é s adják
Az MLSz a Makói VSE roát rendeltetésének az avatást máni;ü portyáját engedélyezköve ő FTC SzIT—Szakszerve,
zoli MTE Ií. osztályú bajnoki
rangadó mérkőzéssel. A sportlo'opet n Magyar Dolgozók
Pártja áldozatkészsége é s támogatásn révén épitetto n j .
já raagd nz ifjúság igen röVasárnap, a tavaszi mezővid idő nlatt. Uj öltözőket, gazdasági verseny meginduláfürdőhelyiségeket létesítőitek. sának ünnepén ót deszki dolAz avató ünnepségre vasár- gozó parasztot tüntetnek kt.
nap délután 4 órakor kerül Az elmúlt évben a deszki dol.sporttelep a felsővárosi Pos- gozó parasztok között ők ér-

„Nevelj jobhan"
versenybizoftsSgot alakított a Dupics-gimaáziiiií
sziiliil munkaközössége

nap
te, tt Szeged AK-nak pedig
portyatárgyalások n.egLe, dúséira adott engedélyt. Á szegedi
piros-feketék értesülésünk szerint Csehszlovákiába szándékoznak menni.
Tekelilrek
Vasárnap délután fél 4-kor
kerül eldöntésre a G á z g y á r Szegedi Lokomotív NB
II,
rangadó mérkőzés a szakszervezet Szenlliáromság-utcai versenypályályán.
Az NB II. elmúlt heti fordu! ójának eredményei. Nyircgvháza — SzAK
3069:2943,
KMTE—VAOSz 3023:2779, Sz.
Lokomoliv — KKMTE
3007;
2910.

A Szakszervezeti Sporttitlrárfág nz összes
szakszervezeti
sport felelősök és nz MHK felelősök részére március 25-én
(pénteken) délután fél 6 órakor
értekezletet tart a szakszervezeti székházhan.
A Magánalkalmazottak SzIT
csoportja 27-ón fél 4 órai kezdettel a szakszervezeti székház
kultúrtermében műsoros
délutánt rendez, amelyre ezúton
is meghívja Szeged "város dolgozóit. Színre körül Makarenko
világhírű regénye, az U j ember
kovácsa alapján készült
háromfelvonásos szinrnü:
Taranyec és a többiek. Bclépődij
nincs.
Vasárnap délelőtt 10 órakor pedagógus t a g g y ű l é s
a
szakszervezeti
székházban
(Kálvária-u. 10), az udvari
nagyteremben.
E l ő a d ó : Lu
kács Sándor országos
főtitkár h. Minden szakszervezeti
tag:
működő,
állásnélküli
v a g y nyugdíjas, feltétlenül és
pontosan jelenjen meg.
Ma délután 6 érakor a szakszervezeti és párt propagandistáknak összevont értekezletet tartunk a Kálvin-tért székházi) an. Fclléllen és pontos
megjelenést kérünk.
A Zenész Szakszervezet március 26-án és 20-én délelőtt
12 órakor a
szakszervezeti
székházban tisztújító íaggyülést tart- A 'tagság megjelenés e kötelező.
A Famunkás Szakszervezet
mn este 6 órakor rendkívüli

hirek

vczciőségi ülést t a r t Vezetőségi elvtársak megjelenése kötelező.
A Famunkás Szakszervezet
nőbizottsága vasárnap
délelőtt 10 órakor famunkás nögyülést tart a szakszervezeti
székházbbnn. Előadó Kaszás
Júlia, famunkás központi nőtitkár é s Polgár Ibolya, oktatási titkár.
Ma délután fél 0 órakor a
fszaksrervereti székházban őszszeront termelési aktívát tartunk. Államosított üzemek vállalatvezetőinek, minden üzem
üzemi bizottsági elnökének, a
versenybizottság titkárának é s
valaamennyi hígjának,
valamint az üzemi élinunkásoknafc
megjelenése szigorúan
kötelező. A megjelenésért a vállalatvezető és az üzemi ldzol tsági elnök együttesen felelősek.
x Az Osziálvsorsj/lík ujj
szociális játékterve szerint az
április 8-án kezdődő folytatólagos
húzásokon
minden
sorsjegy nyert S,200.000 forintot sorsolnak ki,
ebből
egyetlen sorsjeggyel 500.000,
vagyis félmillió íorulot lehet
nyerni. Tehát minden sorsjegy
nyer, melyet a Petii Bankházban vásárolnak. Külön felhívjuk olvasóink figyelmét a Pettő
Baniliáz lapunk más liclyén
megjelenő hirdetésére.

galma
versenybizottságot
alakit. A szülők havonta
bizonyon
számú látogatást
vállalnak
aM
iskolában az iskola és a szülőt
ház kapcsolatának
elmélyítésére. Évente több
összejövetel,
közős megbeszélés
megtartású^
vállalják.
Az állami Dugonics Andrái
gimnázium Szüfői Munkaközössége ezúton is felhívja a többi
iskolák szülői
munkaközösségeit, hogy csatlakozzanak ehhez a mozgalomhoz és igy segítsék azt a jelentős munkát,
amelyet a demokratikus ifjúság és a haladó szellemű iskolák végeznek a magyar ifjúság
nevelése terén.

S z i r - H I R E K
Csak aTáncszövelség enislé'yáva!
Kerületi I. osztályú eredmények: DMSE—Dohánygyár
m i M M e ! tánccsoport
A mezítlábas
sportvezetők
2876:2844,
MVSE
II.—
A
Magyar
Táncszövetség
MKUMTE 2970:2807, Szege- részére szombaton este 6 órai
di Lokomotív
II.—Battonya kezdettel megbeszélés a JTor- Nagyszeged megyei titkársága
váth Mihály-utca 3. sz. alatti közli az'érdekelt népi tánccso28C9:2078.
portokkal, hogy hivatalos órái
székházban.
A P k k szalámigyár csaparair.den csütörtökön és szomta, amely a népi tekebajnokIfi-napok:
baton G—ÍJ-ig tart a SzIT kulság győztese vendégül
látta
Péniek: Ládagyár délután 4 turoszlályán, Horváth MihályUjszentiván népi tekecsapatút. Szabó Péter, Kecskéstelep dél- utca 3. (volt ipartestület) tart.
A találkozóból
Ujszentiván után 7 ifj. Mózes Illés, DÉMA A táncszövetseg felszólítja a
csapata került kl győztesként cipőgyár délután 4 Kiss Ist- működő tánccsoportokat, hogy
előzetes bejelentés nélkül nyil121 fával.
vánné, Köztisztasági telep dét- vános szerepléseken nem veKERÉKPÁR. Az MKSz déli után 3 Hoffmann Károly, ó s o - hetnek részt. Csak az olyan
kerülete ma este Tél 7 órai ruogyilelep délután 7 Sági Mi- üzemi es tömegszervezeti csokezdettel tanácsülést tart a hály, Belváros délután 7 Ro- portok kapnak működési enTaikaréklár-utca 3. szám alat- vó István, Üzlet vezetőség dél- gedélyt, melyek a táncszövetulán fél 0 Hegedűs Viktor. Ipa- sóg tágjai. Azon csoportok okti hivatalos helyiségében.
rostanuló iskola délután 6 Be- tatéi helyett, akik táucszövetA MÓRAVÁROSI T E vasárí é c i minősítéssel nem rendellányi Béla.
kul turcsiét rendez,
sportfelkeznek, a táncszövetség képzet!
szerelése javára a Sánta-féle
és minősített oktatókat fog külM N D 3 * H RE'X
deni.
vendéglő helyiségeiben.

Elismerő oklevelet és pénzjuialmaí kapnak
a deszki dolgozó parasztok legjolilija!

Szab szervezeti

A szegedi állami Dugonic*
András gimnázium
legutóbbi
szülői értekezletén az igazgató
ismertette a tanulók állal
a
Diákszövetség
önkormányzata
keretében megindított »Tanulj
jobban« mozgalmat és a nevelők körében megindult i »Nevelj jobbam
versenvmozgafm a t A Szülői Munkaközösség
elhatározta, hogy csatlakozik a
versenyinozgalonihoz és
megindítja (t szülői
munkaközösségek „Nevelj jobban«
versenymozgalmát.
Ennek
főfeladata,
hogy a szülőt ház nevelését öszszehangolja
az iskola
ideológiai
nevelésével.
A szülőt
munkaközösségek »Nevelj Jobban*
moz-

lék el a legjobb eredményt
a mezőgazdasági munkák e l végzésében. Elismerő okleve'et
é s G 0 0 - 6 0 0 forintot kapnak:
Nagy Imre, Kovács
István.
Tóth Jenő, Adnmov Mihály és
Antónl István.

Fekeíevágó bulátak
FelsőszentMnon
A rendőrség letartóztatta Felsöszentivánon Kisa Benedek és
Kiss Kálmán kulákokat, akiket
sertés feketevágáson értek tetten. Rövidesen bíróság elé kerülnek, hogy elvegyék méltó
büntetésüket.

Nőnapot tart az MNDSz belvárosi csoportja pénteken déllutín 5 órakor a dolgozók klubhjóban. Ezen dr. Nagg Sándor
orvos a ggermekbetegségckről
tart előadást. Vendégeket szívesen látnak. — Hangos filmbemutatót tart az MNDSz kereskedőasszonyok csoportja március
26-én, szombaton este a MagyarSzovjct Művelődési Társasággal
Szé,cheny?-tér 15.
szám alatt!
KIOSz lieti i é é' en. Mind) n dolgozót szívesen látnak az MNDSz
asszonyok. — Kedden délután 6
érakor a városi kulturvezctőknek értekezlet oz MNDSz központban.
— Lékül ük Baján. Ismeretlen tettesek elkötötték idb. Agatity Mihály Baja, Darázs-utca
11. szám alatti lakos két lovát oz istállóból. A rendőrség
a lókötők kézTckeritésére nyomozást indított.

Ufínepé'yes
tagVönyvkiosxfás
Nagykamaráson
Nagykamaráson az MDP II.
körzetében ünnepélyes keretek
közölt zajlott le az uj tagkönyvek kiosztása. Az ünnepi taggyűlést 7.. Katona Antal elvtárs,
a pártszervezet elnöke nyitotta
ipeg, majd Virok Dezső elvtárs,
járási titkár mondott beszédet.
k<M»é<M. Hangoztatta, hogy aa
IIMDP tagjainak az építőmunkában példát kell mutatniok a
többi pártok tagjai és a pórpártonkivüliek számára. Beszéde végén Virok elvtárs átnyújtotta a vezetőség tagjainak tagkönyveiket. Ezután Vámos István" elvtárs, párttitkár a megjelentek nagy lelkesedése közben
sorra átnyújtotta a lagságna'
pártkönyvüket.

A o r ó h i r d e t é ^ e k
f O G I, A I. K O l x t "

•

PERFEKT gyors-gépirénő állást keres. Leveleket •Félnapra is« jeligére Í kiadóba kérek.
4

a i) a v - v ft 'i' k h

líÉGlDIVATU. jó erős ebédlő,
bútor és egyéb" bútordarabok
eladók vagy két szép modern,
vagv antik szekrénvra elcserélhetük, ráfiztek. Juhász Gyulautca 33., I. em. 2.
IRODAI Rcmington irógép eladó. Juliász Gyula-utca 33. 1.
ein« 4.
NAGY Íróasztal, hegedű, álló
lámpa, szekreter eladó. Cim
a kiadóban.
KOMPLETT világos k e m é n y ,
fa hálószoba, ruganyos matracokkal, 10 székkel, asztal,
lal é s konyhabútor eladó. D.
u. 4—5 közölt. Attila-utca 11.
I. em. t.

(DüSEBU egyén kellemes otthont nyerhet teljes ellátással, Széchcnvi-tér 8., I. em
7.
i a k l s
^
AZ ujszegedi vasúti hídfőnél
MAKÓI kertes magánlakásomat a parton tárolt kb. 25 köbmészegedi kétszobásra elcserélem. ternyi darab tégla április 2Válaszokat sMakó* jeligére a án 15 órakor a helyszínen ft>
kiadóba kérek.
árvciCzteük.
ELCSERÉLNÉM makói Főlérhez kőzellevő, igeu oicsóbérü
DPT. MAG YARORSZAG
2 szoba, fürdőszoba, összkompolitikai napilap.
fortos lakásomat hasonló szeFelelős szerkesztő 43 kiadó:
gedivej. Cim a kiadóban.
ifj. KOMOOSIN MíIIALY
Szerkesztő: BÖDAY PAL
ÜVEG VA GóIH AT cl vesz tettem,
Szerkesztőség: Jókai-utca 4.
becsületes megtaláló illő jutalom ellenében adja le S z t Felelős szerkesztői telefon: 35:35
Fcrcnc-ulea 10., üvegeshez.
Szerkesztőségi telefon: 30-03.
Nyomdai ' zerkesztősézi telefon:
2 szobás magánház! nagv laeste 8-tól 35-OG.
kásomat elcserélném t szoKiadóhivatal Kárász.utca G.
bás összkomfortosért, lehetőTelefon: 31-16 és 35-00
leg bel. vagy
felsővároson.
Az
x-szel jelzett köziemínyek
Érd.: Városháza Menza S - l .
díjazottak.
MAGÁNYOS férfi részére, egy
bútorozott szoba kiadó. Érd.: A Hírlapkiadó Kft. nyomása.
Somogyi-utca 6., I. ein. 3Felelős vezető: Konc* Líszta.
3 + 1 szekrényes rádió eladó.
Sajka-utca 12., fodrász üzletben.

